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BAB I  

TUGAS UMUM 

 
1.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

1.1.1 Sejarah Perusahaan 

Cv Utama Crist Supplier merupakan sebuah perusahaan yang fokus pada 

bidang daging babi. Cv Utama Crist Supplier berdiri pada awal tahun 2007 dimana 

pada saat itu masih bergerak di wilayah Surakarta. Berkat kemajuan dan 

perkembangan baik dari produk maupun pemasaran Cv Utama Crist Supplier 

menjadi supplier ke beberapa pulau di Indonesia seperti Bali, NTT, Jawa dan 

beberapa tempat lainnya. Cv Utama Crist Supplier sendiri melayani pembelian 

dalam bentuk Retail (Eceran) dan Wholesale (grosir). Domisili Cv Utama Crist 

Supplier berada di Yogyakarta. Dikota ini Cv Utama Crist Supplier mulai 

Menyuplay daging babi hasil produksi, mulai dari pasar tradisional sampai restoran. 

Cv Utama Crist Supplier memiliki visi dan misi yaitu: 

VISI 

 
Menjadi penyedia daging yang mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

konsumen. 

MISI 

 
1. Memberikan pelayanan penjualan daging babi dengan kualitas terbaik dan 

harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

2. Memberikan pelayanan terbaik dengan menjalin komunikasi terbuka terkait 

daging baik yang menjadi kebutuhan konsumen. 

3. Mendapatkan kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama selain nilai 

hasil penjualan. 
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1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI KERJA 
 

 

 

 
 

(Sumber: Data Perusahaan) 

Gambar 1.1 Struktur organisasi CV Utama Crist Supplier 

 
Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing dari jabatan di CV Utama Crist 

Supplier sebagai berikut: 

Direktur Utama 
 

Clemens Hobbauers L.K 

Wakil Direktur 

Stefanus Cristy 

Administrasi Pusat 

Admin Staff 

Lapangan 

Admin Staff 

Accounting 

Kepala Gudang 

Marketing 

Fransiskus Nyabang 

Asisi 

Dhony syhafy 

Montainus Ebit 

Rikki 

Bagian Produksi 
 

Anggi Prasetyo 

Fadjar Andhika 

Juanidi Idong 
Roki 
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Tabel 1.1 Deskripsi Kerja Setiap Divisi 
 

No Jabatan Deskripsi kerja 

 

1 

 

Direktur Utama 
 

Memimpin,mengorganisir dan menyusun strategi. 

 

 

 

 
2 

 

 
Wakil Direktur 

Membantu direktur menyusun rencana kerja serta 

anggaran yang akan dicapai perusahaan, membantu 

direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh 

aktivitas perusahaan. 

 

3 

 

Admin Pusat 
Membuat laporan bulanan pengeluaran dan pemasukan 

perusahaan. 

 

4 

Admin Staff 

Accounting 

Membuat laporan akhir penjualan,mebuat perhitungan 

pajak perusahaan. 

 

5 

 

Admin Staff Lapangan 
Membuat laporan harian,seperti merekap jumlah 

stok,biaya operasional dan merekap kebutuhan produksi. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Marketing 

Memperkenalkan produk kepada konsumen,membangun 

audiens di media sosial,merencanakan 

pemasaran,mengarap materi iklan 

tradisional,merencanakan produk, menetapkan harga 

dan melayani konsumen. 

 

 

 

 
7 

 

 
Kepala gudang 

Mengawasi dan mengontrol operasi gudang , mengawasi 

dan mengontrol semua barang yang masuk dan 

melakukan pengecekan pada barang yang di terima 

sesuai dengan SOP perusahaan. 

 

 

 
8 

 

Bagian Produksi 

 

Mempersiapkan bahan produksi, mengoperasi mesin, 

menjaga produktivitas dan menjaga kualitas produksi. 

(Sumber: Data Perusahaan) 
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1.1.3.Ketenagakerjaan 

 
Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja 

sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, maupun pekerja yang 

menghasilkan barang.Cvutama Crist Supplier dalam melaksanakan pelaku usaha 

dan tenaga kerja mengikat diri dalam suatu hubungan perjanjian atau hukum kerja 

yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang bersifat tertulis maupun lisan serta di 

landasi sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Pengusaha dan tenaga 

kerja memperhatikan hak dan kewajiban demi menciptakan keamanan dan 

kenyamanan saat melaksankan aktivitas bekerja.Berikut tabel jumlah tenaga kerja . 

Cv Utama Crist Supplier pada tahun 2021. 

Tabel 1.2 Jumlah tenaga kerja perusahaan 
 

 

 
No Bagian Jumlah 

1 Admin pusat 1 

2 Admin 1 

3 Admin lapangan 1 

4 Marketing 3 

5 Kepala gudang 1 

6 Bagian produksi 5 

(Sumber: Data Perusahaan) 

 
1.2. SISTEM PRODUKSI 

 
1.2.1.5M + 1TIE 

 
1. Manusia(Man) 

Pada proses produksi CV Utama Crist Supplier secara khusus terdiri dari 5 

orang karyawan namun terkadang dibantu oleh admin dalam melakukan 

kegiatan proses produksi karena jumlah karyawan bagian produsksi 

terbatas, sementara jumlah barang atau babi yang di produksi jumlah sangat 
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banyak sehingga jika tidak ada bantuan tenaga kerja lainnya maka karyawan 

bagian produksi tidak akan sanggup, dikarenakan pada saat aktivitas 

produksi tidak semuanya menggunakan tenaga mesin, seperti pada saat 

memindahkan babi hidup dari kandang menuju penyembelihan,pada saat 

membersihkan jeroan dan memisahkan tulang,kegiatan tersebut masih 

menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia. 

2. Mesin (Machine) 

Mesin yang di gunakan pada proses produksi daging babi di CV Utama Crist 

Supplier ada beberapa jenis mesin yang digunakan sebagai berikut: 

a. Timbangan Sebelum proses produksi dilakukan maka bahan baku (babi 

hidup) dilakukan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui bobot 

yang akan di potong sehingga dapat di ketahui penyusutan timbangan 

setelah menjadi daging.timbangan yang digunakan ada dua jenis yaitu 

timbangan manual dan timbangan digital, timbangan manual di gunakan 

untunt menimbang babi hidup sedangkan timbangan digital digunakan 

untuk menimbang ketika sudah jadi daging. 

b. Alat penyentrum 

Alat penyentrum berfungdi sebagai menyembelih atau membunuh babi. 

c. Bak / kotak air panas 

Yang berfungsi sebagai membuat bulu pada babi menjadi mudah 

terpisah dari kulit 

d. Mesin perontok bulu 

Yaitu berfungsi sebagai merontok bulu babi yang sudah di masukan ke 

dalam air hangat, sehingga bulu babi terpisah dari kulit yang ada pada 

tubuh babi. 

e. Bak air dingin 

Yang berfungsi sebagai mencuci babi yang telah di rontokkan bulu dari 

mesin perontok 

f. Mesin katrol 

Yaitu mesin yang berpungsi sebagai pengangkut babi utuh dari bak 

pencucian menuju mesin pemotong. 
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g. mesin pemotong tulang 

berfungsi untuk membelah atau membagi babi utuh menjadi dua bagian 

atau baiasa disebut dengan karkas. 

h. Frezer dan coald storage 

Berfungsi untuk membekukan daging yang sudah di potong sehingga 

tidak busuk dan tahan lama. 

i. Mesin vakum 

Yaitu berfungsi utuk mengemas daging ke dalam plastik sehingga dapat 

simpan di mesin pendingin dalam jangka waktu lama. 

3. Uang (Money) 

Pada perusahaan CV Utama Crist Supplier setiap minggu memiliki rencana 

belanja bahan atau alat-alat perlengkapan produksi dan lain-lain. 

Ada pun kebutuhan yang di perlukan dalam satu minggu sebagai berikut: 

 
 

Tabel 2.2 Bahan keperluan Perusahaan dalam 1 minggu 
 

No Nama barang 

1 Babi Hidup 

2 Plastik PE 

3 Plastik vakum 

4 Plastik laundry 

5 Styrofoam 

6 Kardus 

7 Stiker 

8 Karung 

 
Adapun pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 bulan selain 

untuk membeli kebutuhan produksi perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Gaji lembur karyawan 

b. Gaji pokok karyaawan 
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c. Bayar listrik 

d. Biaya pengiriman barang 

e. Biaya cek kesehatan bahan baku( babi Hidup) 

4. Pengeluaran 

Biaya yang di keluarkan perusahaan CV Utama Crist Supplier: 

a. Mingguan yaitu jumlah pengeluaran selama satu minggu 

b. Bulanan adalah jumlah pengeluaran dalm satu bulan 

c. Tahunan merupakan perhitungan jumlah pengeluaran selama satu 

tahun 

Biaya pengeluaran yang dimaksud adalah biaya operasi CV Utama 

Crist Supplier baik biaya produksi,biaya pengiriman 

barang,pembelian bahan baku (babi hidup) maupun gaji karyawan 

dan lain sebagainya. 

5. Metode( Method) 

Pengolahan bahan baku (babi hidup) hingga menjadi produk setengah jadi 

atau bagian-bagian daging di CV Utama Crist Supplier menggunakan alur 

proses yang berkelanjutan atau Kontinu. Alur proses produksi CV Crist 

Utama Supplier, babi hidup/bahan baku produksi diambil dari peternak yang 

di angkut menggunakan truck atau mobil pick up, setelah sampai di RPB 

dilanjukan penimbangan selamjutnya dimasukan kandang sementara 

perusahaaan untuk cek kesehatan di lab oleh dokter hewan dengan 

mengambil sampel darah babi hidup.setelah mendapatkan hasil lab 

dilakukan pemotonganatau proses produksi yang menghasilkan masing- 

masing produk sesuai bagian pada babi seperti sancam,iga,lemak,has 

dalam,usus dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

 

 

6. Bahan baku (material) 

Bahan baku dalam proses produksi pada perusahaan CV Crist Utama 

Supplier adalah babi hidup dengan jenis babi babi durock dan babi landrace 

dengan memiliki grate yaitu grade A,B dan C untuk grade A adalah babi 
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partai yang menggunakan pakanan kering,grade B menggunakan pakanan 

campuran yaitu pakan kering dan basah namun kualitas daging hampir sama 

dengan grade A selanjutnya Grade C yaitu biasa di sebut dengan babi ecer 

yaitu jenis pakan yang digunakan adalah pakan basah seperti sisa 

makanan,ampas tahu dan lain sebagainya. 

7. Waktu (time) 

Jam kerja pada CV Crist Utama Supplier untuk jam kerja di hari senin- 

jumat dimulai dari pukul 08.00 – pukul 16.00 WIB sedangkan pada hari 

sabtu dimulai dari pukul 08.00 – pukul 14.00 WIB, namun jiika ada kegian 

seperti packing pengiriman,bongkar barang pesanan,dan kegiatan produksi 

yang banyak maka pulang akan lebih dari jam yang sudah di jadwalkan, oleh 

karena itu dihitung lembur namun hitungan lembur tidak dihitung perjam 

melainkan di hitung berdasarkan jumlah timbangan yang di kerjakan. Maka 

untuk total jam kerja pada perusahaan tidak menentu tergantung pada 

aktivitas yang dikerjakan perusahaan. 

8. Informasi ( information) 

Informsi mengenai sistem pengolahan daging babi di CV Crist Utama 

Supplier diperoleh dari bekerja di perusahaan CV Crist Utama Supplier. 

Info tentang persediaan bahan baku dan sistem penjualan di CV Crist Utama 

Supplier sebagai berikut: 

a) CV Crist Utama Supplier,memperoleh bahan baku produksi yaitu dari 

peternak lokal sekitar tempat produksi juga dari luar pulau seperti bali 

dan sumatra tergantung pada persediaan bahan baku (babi hidup ). 

b) Penjualan daging 

CV Utama Crist Supplier menjual produk dengan cara melayani 3 jenis 

yaitu wholesale, retail dan reseller, dimana wholesale adalah 

pemesananan dalam jumlah besar, sedangkan untuk ritel atau eceran 

seperti melayani orderan dari rumah makan, untuk kebutuhan makan 

rumah tangga dan lain-lain sedangkan reseller adalah melayani 

kerjasama dengan orang yang ingin menjual produk dari CV Utama 

Crist Supplier dengan syarat mendandatangani surat perjanjian. 
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9. Energi ( Energy ) 

Sumber tenaga yang digunakan pada CV Utama Crist Supplier pada saat 

proses produksi adalah tenaga listrik yang digunakan CV Crist Utama 

Supplier berasal dari PLN setempat, listrik tersebut digunkan untuk 

menjalankan mesin produksi seperti mesin sentrum, bak air hangat, mesin 

perontok, serta mesin pemotong tulang. 

1.2.2. Proses Produksi 

 
Proses produksi pada CV Utama Crist Supplier bersifat berkelanjutan/kontinu 

artinya prosos produksi dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Berikut 

beberapa proses produksi pada CV Utama Crist Supplier : 

1. Pengambilan bahan baku dari peternak 

Proses ini adalah kegiatan dimana perusahaan memilih bobot yang sudah 

layak di produksi, dengan bobot yang dibutuhkan yaitu kisaran 80kg keatas 

dan melihat kualitas babi tersebut. 

 

Gambar 1.1.Pengambilan bahan baku 

2. Proses cek kesehatan babi 

Poses ini dilakukan dengan cara mendatangi dokter hewan untuk memeriksa 

kesehatan pada babi dengan cara mengambil sampel darah pada babi 

tersebut selanjutnya dilakukan uji labaratorium. 
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Gambar 2.2 Pengecekan kesehatan babi 

 

 

 
3. Pemotongan/penyembelihan 

Pada proses ini merupakan proses dimana babi hidup akan di produksi 

sesuai bagian dari tubuh babi dengan cara membersihkan butu dan 

kotorannya selanjutnya di potong sesuai bagian. 

 

Gamar 2.3 Proses penyembelihan babi 

 
 

4. Pendingin/pembekuan 

Pada proses ini dimana daging yang sudah di potong di packing pada plastik 

dan di beri stiker pada kemasan dimasukan pada mesin pendingin yaitu 

coald storage dan freezer dalam waktu minimal 3 hari bertujuan supaya 

daging benar-benar beku dan tahan lama. 
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Gambar 2.4 Proses pembekuan daging babi 

Peta aliran proses (flow chart) merupakan diagram yang menunjukan urutan 

dari proses operasi, pemeriksaan, tranportasi. Menunggu dan penyimpanan selama 

proses atau prosedur berlangsung. Pada saat pembuatan flow chart perlu diketahui 

arti dan makna dari simbol-simbol sebagai berikut: 

 

Lambang Keterangan 

 

Operasi 

 

 

Transportasi 

 

 

Inspeksi 

 

 

Menunggu 

 Penyimpanan 

 Aktivitas ganda 

(Sumber : Industrial Engineering) 

 

1.3. Peta Kerja 

1.3.1. Flow Process Chart 
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Pada proses produksi daging babi memiliki beberapa tahap yang dapat dilihat pada 

peta aliran proses dibawah ini: 

Tabel 2.2.Peta aliran proses produksi daging babi 

 
peta Aliran Proses 

Ringkasan Pekerjaan: Produksi daging Babi 

Kegiatan Jumlah Waktu Nomor Peta: 1 
 Operasi   Dipetakan Oleh: Montianus Ebit 
 Pemeriksaan   Tanggal di Petakan: 01-Sep-21 
 Transportasi     

 

 

 Menunggu   O rang : Bahan : 

 Aktivitas Ganda   Sekarang :  U Sulan :  

 Penyimpanan     

Uraian Kegiatan  
 

  

 

  
 

Bahan baku Di Periksa kepala gudang       

bahan baku masuk penimbngan       

Bahan baku di timbang       

Bahan baku di cek kesehatan oleh petugas dinas peternak       

Bahan baku menuju tempat penyembelihan       

Bahan baku disembelih       

Bahan baku menuju bak air panas       

menunggu bahan baku panas selama 15 menit       

Bahan baku diangkat menuju mesin perontok bulu       

menunggu bahan baku bersih dari bulu selama 10 menit       

Bahan baku diangkat menuju bak air pencucian       

Bahan baku di cuci selama 5 menit       

pemisahan jeroan dan kepala       

Bahan baku menuju mesin pemotong tulang       

Pemisahan daging dan tulang sesuai bagian       

Bahan baku dikemas       

daging menuju penimbangan       

Penyimpanan daging di mesin pendingin       

(Sumber : Pengamatan) 

 
1.3.2. Flow Diagram 

 
Flow diagram berfungsi untuk mengambarkan aliran material, produk, informasi 

atau di pergunakan sebagai mengambarkan hubungan kerja antar elemen-elemen 

kerja yang lain dalam sebuah proses produksi.Berikut ini adalah flow diagram 

proses produksi daging babi di Cv Crist Utama Supplier . 



13 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 2.3 : Diagram alir proses produksi 

Mula 

Sehat 
tidak 

   

Ya 

Penyembelihan babi 

Cek sampel kesehatan 

bahan baku (babi hidup) 

Bahan baku masuk 

kandang karantina 

Masuk bak air panas 

Masuk mesin perontok 

Pemisahan daging sesuai bagian 

Mesin pemotong tulang 

Membuka jeroan babi dan pemotongan kepala 

Masuk bak air dingin 

pencucian 

Penimbangan daging 

 
Selesa 

Masuk frezeer 


